
 

Strona 1 z 2  

Częstochowa, dnia 21 lutego 2017 roku 
WT.2370.2.5.2017 

 
DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POST ĘPOWANIU 
 

dotyczy:  wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
nr WT.2370.2.2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa do Centralnej 
Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie środków ochrony indywidualnej dla strażaka 
Państwowej Straży Pożarnej” 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2017 roku wpłynęły wnioski o udzielenie wyjaśnień  
w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu. 
Działając na podstawie art. 38 ust 2 i ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), poniżej podaję treść wniosków wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz 
wprowadzonymi modyfikacjami SIWZ:   

 

Lp Treść pytania Udzielone wyjaśnienia/dokonane modyfikacje 
1. W załączniku Nr 1.1 do SIWZ opis przedmiotu 

zamówienia- ubrania specjalne w pkt. 10g jest 
zapis: „konstrukcja kurtki powinna być wykonana 
tak by w części ramieniowej nie występowały 
szwy (szwy przeniesione do części barkowej)…” 
Czy Zamawiająca dopuszcza ubrania, które w 
części ramieniowej posiadają szew wykonany w 
sposób spłaszczony? 

Zamawiająca dopuszcza zaproponowane przez Wykonawcę 
rozwiązanie, w związku z czym załącznik nr 1.1 do SIWZ ulega 
modyfikacji poprzez usunięcie pkt. 10g: „Konstrukcja kurtki 
powinna być wykonana tak by w części ramieniowej nie 
występowały szwy (szwy przeniesione do części barkowej). Takie 
umieszczenie szwów zapobiega dyskomfortowi strażaka podczas 
przenoszenia elementów ciężkich na ramieniu oraz zapobiega 
przecieraniu i uszkadzaniu membrany klimatycznej.”  

2. W załączniku Nr 1.6 do SIWZ opis przedmiotu 
zamówienia - kominiarka niepalna w pkt. 10d jest 
zapis: „przedmiot zamówienia wykonany bez 
szwów…” 
Czy Zamawiająca dopuszcza kominiarki 
posiadające szwy o grubości dopuszczonej przez 
CNBOP-PIB? 

Zamawiająca dopuszcza zaproponowane przez Wykonawcę 
rozwiązanie w zakresie posiadania przez kominiarkę szwów,  
w związku z czym modyfikacji ulega załącznik 1.6 do SIWZ pkt. 
10d w następujący sposób:  
JEST:  
„przedmiot zamówienia wykonany bez szwów z jednobarwnej 
dzianiny w kolorze białym lub w odcieniu kości słoniowej” 
ZMIENIA SIĘ NA:  
„przedmiot zamówienia wykonany z jednobarwnej dzianiny w 
kolorze białym lub w odcieniu kości słoniowej. Kominiarka 
powinna być wykonana bez szwów lub ze szwem, którego grubość 
na powierzchni kontaktującej się z więźbą hełmu strażackiego nie 
może przekroczyć trzykrotnej grubości materiału, z którego 
kominiarka jest wykonana.” 

3. W SIWZ jest w opisie przedmiotu zamówienia 
wymienione ubranie strażackie, jednak nie ma 
opisu warunków technicznych tego ubrania. 
Uprzejmie proszę o przysłanie opisu ubrania 
strażackiego. 

Niniejszym informuję, iż opis przedmiotu zamówienia 
zawierający minimalne wymagania, warunki techniczne oraz 
poziom ochrony ubrania specjalnego stanowi załącznik 1.1 do 
SIWZ, który został zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającej www.cspsp.pl.  

 
Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający 

ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia 
oferty, jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ). 
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 W związku z powyższymi modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega 
zmianie. Obowiązujące terminy to: 

 
Termin składania ofert: 27.02.2017 r. godz. 9:30. 
Termin otwarcia ofert: 27.02.2017 r. godz. 10:00 

 W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia siwz oraz modyfikacji dot. 
specyfikacji (strona internetowa Zamawiającej www.cspsp.pl/przetargi) zamieszcza poprawione Załączniki nr 1.1 
oraz 1.6 ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca przygotowując ofertę winien wykorzystać 
Załączniki nr 1.1 oraz 1.6 uwzględniające powyższe modyfikacje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

         KOMENDANT 
        Centralnej Szkoły 
Państwowej Straży Pożarnej 
         w Częstochowie 
                     /-/ 

                                                                                                   mł. bryg. mgr Piotr Placek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem; 
- upubliczniono na stronie  internetowa www.cspsp.pl;  
- a/a.  


